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Betreft : Borging Continuïteit Hulpmiddelenzorg Nederland 

Datum : 4 september 2020 

 

 

Geachte heer De Jonge,  

 

De leden van Firevaned, de brancheorganisatie voor aanbieders van revalidatie- en 

mobiliteitshulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening, maken zich zorgen over de 

mogelijk onstane tekorten van de Covid-19 testcapaciteit. Als vitale beroepsgroep staan wij 

in direct contact met (Covid-19)patiënten en -gebruikers om die hulpmiddelen te leveren 

daar waar ze nodig zijn. Als wij dit niet meer kunnen doen omdat onze medewerkers te lang 

moeten wachten op het laten uitvoeren van een test en het wachten op de uitslag, betekent 

dit dat benodigde bedden, rolstoelen en trapliften niet (tijdig) geleverd kunnen worden. De 

revalidatiesector zal niet meer die zorg kunnen leveren die nodig is om (Covid-19)patiënten 

goed te kunnen laten revalideren. Met alle gevolgen van dien. We zijn dan ook blij dat de 

diverse moties van 2 september jongstleden zijn aangenomen. We willen echter 

benadrukken dat het van belang is deze ook snel uit te voeren.   

 

Eind vorig jaar zijn we met een aantal partijen in het Actieteam in gesprek gegaan om te 

komen tot verbeterde hulpmiddelenzorg. Gerichte en concrete afspraken zijn gemaakt om 

dat hulpmiddel eerder bij de juiste gebruiker te krijgen. Wij hebben, ondanks de pandemie, 

altijd het belang van de gebruiker voorop gesteld en hebben bij de start van de uitbraak 

concrete afspraken gemaakt met uw ministerie over de bescherming van onze 

medewerkers. Ook nu willen wij de zorg blijven continueren. Zonder hulpmiddelen, geen 

goede zorg, meer druk op ons stelsel en dus extra (onnodige) kosten.   

 

Inzet op alle domeinen: WMO, Zvw, Wlz GRZ en budgettaire hulpmiddelenzorg 

Niet alleen geldt onze zorg voor de verstrekking van hulpmiddelen die vanuit de WMO 

geleverd worden en thuis worden ingezet. Ook gaat onze zorg uit naar de middelen die 

verstrekt worden vanuit andere vergoedingsdomeinen als de Wlz en de Zvw, GRZ en 

budgettaire hulpmiddelenzorg.  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport.  

T.a.v. Minister H. de Jonge 
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Kortom: binnen de nu geldende voorschriften voorzien wij een continuïteitsprobleem, waar 

wij uw aandacht voor vragen. Wij verzoeken u met snelheid onze medewerkers voorrang te 

geven bij het laten testen op Covid-19 en het zorgdragen voor een versnelde diagnose, 

zodat wij de eerder afgesproken service, kunnen blijven garanderen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marieke Bendeler,  

Directeur Firevaned 

 

 

 

 

 


